
• O dia começa com tempo estável nas diversas regiões 
do estado. As temperaturas variam entre 22 ºC no litoral e 
10 ºC no centro-sul do estado, em Curitiba os termômetros 
registram 18 ºC.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/03/21............................... R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/03/21.................................R$ 77,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/03/21................................. R$ 79,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná terá Botão do Pânico Virtual com o aplicativo 190
 O Paraná vai am-
pliar a proteção às mu-
lheres com o lançamento 
do Botão do Pânico Vir-
tual, que funcionará no 
aplicativo 190. Com a no-
vidade, as mulheres com 
medidas de proteção 
poderão acionar a Polí-
cia Militar pelo celular. A 
ferramenta será lançada 
nesta sexta-feira (12), 
às 14 horas, por video-
conferência, no YouTube 
do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR).
 O Botão do Pâ-
nico Virtual foi desenvol-
vido para dar mais prote-
ção às mulheres vítimas 
de violência e que pos-
suem medidas protetivas 
de urgência. O programa 
é uma parceria entre o 

TJPR, o Governo do Es-
tado (secretarias de Se-
gurança Pública, da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
Celepar e Polícia Militar) 
e a Assembleia Legisla-
tiva, que aprovou as leis 
para embasar o projeto.
 As mulheres que 
terão direito a usar o dis-
positivo não precisarão 
possuir créditos no telefo-
ne, nem pacote de inter-
net. Ele funcionará como 
ligação de emergência 
gratuita. A integração foi 
executada pela Celepar e 
o Tribunal de Justiça será 
responsável por determi-
nar quem serão as mulhe-
res que receberão acesso 
ao botão do pânico.
 Desde dezem-
bro de 2020 a ferramenta 

estava funcionando de 
forma experimental em 
Londrina, Fazenda Rio 
Grande, Ponta Grossa, 
Pinhais, Cascavel, Irati 
e Arapongas, como for-
ma de avaliar a estrutura 
de atendimento e o fun-
cionamento do sistema. 
Agora, a partir da vali-
dação, mais oito cidades 
passam a integrar o pro-
grama: Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Maringá, Campo 
Largo, Matinhos, Apuca-
rana, Paranaguá e Arau-
cária. Serão 15 cidades 
atendidas nesta fase de 
implantação. 
 “Esta é mais uma 
ação do Governo do Es-
tado em parceria com o 
TJPR para garantir a se-
gurança de mulheres que 

correm um imenso risco 
de sofrer feminicídio”, 
afirmou o secretário esta-
dual da Família, Justiça e 
Trabalho, Ney Leprevost.
 Segundo o chefe 
do Estado-Maior da PM, 
coronel Gelson Marcelo 
Jahnke, a medida possi-
bilita que a mulher seja 
atendida de maneira priori-
tária e emergencial em 15 
comarcas. “O botão do pâ-
nico permitirá que em três 
segundos seja aberta a 
ocorrência. Por 60 segun-
dos o som ambiente será 
gravado e ele servirá de 
prova para um futuro pro-
cesso criminal. O sistema, 
quando acionado, também 
oferece a correta localiza-
ção da mulher através do 
GPS”, destacou.

JUSTIÇA 
 A coordenado-
ra estadual da Mulher 
em Situação de Violên-
cia Doméstica e Familiar 
(CEVID), do TJPR, de-
sembargadora Ana Lú-
cia Lourenço, destacou 
que a implementação e 
a ampliação do serviço 
nas cidades paranaenses 
vão ajudar o Estado a ser 
mais rápido. “Cada vez 
mais mulheres precisam 
receber este apoio que 
consiste em poder acio-
nar a Polícia Militar atra-
vés do app 190, instalado 
no celular. Assim, os po-
liciais podem dar cum-
primento às medidas de 
proteção de urgência que 
são aplicadas pelo Judici-
ário, bem como fiscalizar 
o cumprimento dessas 

medidas”, explicou.
 Os números do 
TJPR mostram que, em 
todo o Estado, 29.361 
mulheres têm medidas 
protetivas de urgência. A 
escolha das cidades, nes-
ta primeira fase, foi feita 
com base em estudos 
que levaram em conside-
ração a proporção entre 
os índices de violência e o 
tamanho da população. O 
mesmo critério será utili-
zado para a ampliação do 
serviço. A expansão será 
gradual, levando em con-
ta a estrutura necessária 
para a operação, princi-
palmente a capacitação 
de pessoas para atuar no 
atendimento.
 "É muito gratifi-
cante participar desta im-
portante iniciativa duran-

te a semana da mulher. 
Com o auxílio da nossa 
tecnologia, por meio do 
aplicativo 190, as forças 
policiais poderão ajudar 
mulheres que estejam 
em situações delicadas, 
sob risco iminente. Para 
isso se concretizar, fo-
ram somados esforços 
de diversas equipes da 
Celepar, da segurança 
pública, bem como do 
Poder Judiciário", disse 
o presidente da Celepar, 
Leandro Moura.

Serviço:
 Lançamento do 
Botão do Pânico Virtual
 Data: 12 de mar-
ço, sexta-feira 
 Horário: 14h
 Transmissão: ca-
nal do Youtube do Tribu-
nal deJustiça do Paraná

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 O Paraná alcan-
çou nesta quinta-feira 
(11) a marca de 450.589 
pessoas vacinadas con-
tra a Covid-19. O número 
representa 11,2% do gru-
po considerado prioritário 
pelo Plano Estadual de 
Vacinação, contingente 
que abrange 4.019.115 
paranaenses e que deve 
ser totalmente imunizado 
até o fim de maio.
 O cálculo é dife-
rente do utilizado sobre 
a população geral e leva 
em consideração que o 
Estado só tem recebido 
doses para vacinar o gru-
po prioritário.
 De acordo com a 
Secretaria de Estado da 
Saúde foram aplicadas 
600.421 doses, levando 
em conta as duas ações 
que garantem a proteção 
por completo. O quantita-
tivo significa 60% do total 
de doses encaminhadas 
ao Estado pelo Ministé-

Paraná já imunizou 11% do grupo prioritário no combate à Covid-19
rio da Saúde. Entre imu-
nizantes da CoronaVac/
Butantan e AstraZeneca/
Oxford, o Paraná rece-
beu 1.001.600 vacinas.
 “São 1.850 salas 
de aplicação espalhadas 
pelo Paraná. As doses 
ainda não são suficien-
tes para proteger todos, 
mas estão chegando. 
São mais de um milhão 
de vacinas enviadas pelo 
Governo Federal desde 
janeiro. E a perspectiva 
é que agora em março, 
até o fim do mês, comple-
temos mais um milhão”, 
destacou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto.
 Definido pelo Mi-
nistério da Saúde, o re-
corte que abriu o proces-
so de vacinação no País 
em janeiro foi replicado 
no Paraná e é composto 
por pessoas com 60 anos 
ou mais, institucionaliza-
das ou não; população 

indígena em terras de-
marcadas; trabalhado-
res de saúde; pessoas 
em situação de rua; tra-
balhadores da força de 
segurança e salvamen-
to; pessoas com comor-
bidades; trabalhadores 
educacionais e da assis-
tência social; pessoas 
institucionalizadas com 
deficiência; pessoas com 
deficiência permanente 
severa; quilombolas, po-
vos e comunidades tradi-
cionais ribeirinhas; cami-
nhoneiros; trabalhadores 
do transporte coletivo 
rodoviário e ferroviário de 
passageiros; trabalhado-
res do transporte aéreo; 
trabalhadores portuários; 
população Privada de 
Liberdade (exceto traba-
lhadores de saúde e se-
gurança); e trabalhado-
res do sistema prisional.

AGILIDADE 
 Beto Preto res-
saltou que o Estado tem 

atuado com agilidade na 
distribuição, fazendo com 
que os imunizantes che-
guem aos municípios, 
muitas vezes, em menos 
de 24 horas. “Por isso, 
reforço o apelo aos pre-
feitos e secretários muni-
cipais da saúde para que 
não deixem doses para 
trás. Vacinem e vacinem 
com rapidez, especial-
mente os mais idosos”, 
afirmou o secretário. 
“São eles que mais so-
frem com a doença. Os 
mais idosos representam 
77% das mortes decor-
rentes do coronavírus”.

NOVA REMESSA 
 O Governo do 
Paraná começou a distri-
buir na quarta-feira (10) 
um novo lote de vacinas 
contra a Covid-19. São 
79.630 doses do imuni-
zante CoronaVac, produ-
zido pela farmacêutica 
chinesa Sinovac em par-
ceria com o Instituto Bu-

tantan, de São Paulo.
  A remessa é for-
mada pela metade do 
lote encaminhado na ter-
ça-feira (09) pelo Gover-
no Federal, com 74.300 
aplicações, e mais um 
residual com 5.530 doses 
do conjunto de imuniza-
ções da semana passa-
da.
 Com a carga 
desta semana, formada 

por 148.600 aplicações 
da vacina CoronaVac, 
o Estado ultrapassou a 
marca de 1 milhão de do-
ses recebidas, chegando 
a 1.001.600 vacinas. O 
lote vai permitir ao sis-
tema público de saúde 
começar a imunizar ido-
sos com uma faixa etária 
mais baixa, a partir dos 
75 anos. “A expectativa 
é que uma nova quantia, 

parecida com essa, seja 
enviada ao Paraná até o 
início da próxima sema-
na”, disse Beto Preto.

BOLETIM
 Segundo o bo-
letim epidemiológico da 
Secretaria de Estado da 
Saúde divulgado nesta 
quinta-feira (11), o Para-
ná soma 740.955 casos e 
13.053 mortes pelo novo 
coronavírus.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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